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ملخص البحث :
مع، ومهما امتد اعة وجماعة في مجتمإن األحكام شرعت لتنظیم حیاة اإلنسان فردا في ج

الزمـــان واختلـــف المكـــان ظهـــر فضـــل اإلســـالم وأهمیتـــه لكـــل زمـــان ومكـــان لـــذا كـــان خـــاتم الكتـــب 

السماویة القران الكریم الذي فیه تفصیل لكل شيء ، ومنها اثر األحكام والقضاء الشرعي في بناء 

واالقتصــادي،فقد المجتمــع أخالقیــا وٕانســانیا والنهــوض بــه للترقــي إلــى مــدارج االســتقرار االجتمــاعي 

أحاطت الشرعیة الغراء بالقاضي النه داعیة اهللا في األرض فكانت هنـاك أسـس وحصـانات فقهیـة 

یظهر فیها هیبة القضاء ومكانته في حیاة المكلفین .

لغتــــا (حكــــم وقضــــى) (لُحْكــــم ولُحْكــــم) وقــــد بنــــي البحــــث علــــى تمهیــــد وضــــح فیــــه تعبیــــر 

حصــانة القضــاء الشــرعي (األول فیــه القســَم ضــم ی.وشــمل البحــث علــى ثــالث اقســام.واصــطالحا

والــذي نعــالج فیــه الخصــائص األكثــر أهمیــة فــي اإلســالم أمــا المحورالثــاني فقــد شــمل علــى )الذاتیــة

)إلعداد والتنظیم الداخلي للقاضي(ا حصانة القاضي

حصــانة القضــاء (مجلــس القضــاء) والتــي وفضــال عمــا ســبق فقــد شــمل القســم الثالــث علــى 

ثالث مسائل وهـي الحصـانة الجغرافیـة والعمرانیـة وحصـانة الترشـیح للقضـاء وحصـانة تطرقت الى

وأخیــــرا ، ینتهــــي البحــــث بــــبعض االســــتنتاجات المهمــــة ، واالقتراحــــات .القضــــاء فــــي المحظــــورات

الحدیثة والمصادر .
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Abstract:
Islamic rules had been legislated to organize the life of both, the

individual within a group, and the group within a society. The goodness
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and importance of Islam always emerge in different times and places,

however the final Divine Book, i.e. The Holy Qura’n includes heavily the

details of everything, among which the clear impact of Islamic rules and

instructions in building the society at both levels, the moral and human.

Also the Islamic judiciary aims apparently to achieve the renaissance of

the societies socially and economically, and grants the judge the ability to

be as announcer of Islam on this earth, therefore there were bases and

impregnabilities in Islamic jurisprudence in which the solemnity and the

position of judiciary apparently emerge in the individuals, lives.

On the basis of the little of the conference and the field of Islamic

sciences, this research is entitled “The Basis of Juristic Immunity of the

Contemporary Judge” (The Independence if the Judge).

The research relies on an introductory to highlight the semantic

notion of the expressions ��ϰѧπ ϗϭ�ϢѧϜΣ�(to rule and to judge) linguistically

and terminologically. The research includes three sections. The first

section is entitled (The self Immunity of Islamic Judiciary) in which we

tackle the most important characteristics of Islamic or what is called the

interval organization of the judge. This section includes three issues: the

self immunity of the judge, the social, moral, and economic immunity.

In addition to the judicial immunity. The third section is entitled

(The Immunity of Judiciary). It involved three aspect: the geographical

and constructional immunity, the immunity of nomination and judicial

qualifications and the immunity of judiciary in banned aspects.

Finally, the research ends with some important conclusions,

modern suggestions and a bibliography.
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دخلم
لغة واصطالحا )حكم وقضى(فظتي ل

معرفة داللة األلفاظ وما یدور حولها بل البحث في حصانة القضاء الشرعي البد منق

لرجوع إلى كالم العرب المبثوث في المعجم وما سطروه اوعند ،)حكم وقضى(أخص منها لفظتي 

في المنع وهو یدل على معان أخرى منها مفهوم السیادة سواء في داللتها )حكم(نجد داللة الفعل 

والكاف والمیم اصل واحد وهو المنع واول الحسیة أم داللتها المعنویة ، قال ابن فارس :" الحاء

ذلك بالحكم وهو المنع من الظلم، وسمیت حكمة الدابة ألنها تمنعها ، یقال حكمت الدابة 

وأحكمتها، ویقال: حكمت السفیه وأحكمته إذا أخذت على یدیه ... والحكمة(بكسر الحاء)هذا 

منعته عما یرید وحكم فالن في كذا قیاسها ألنها تمنع من الجهل ، وتقول : حكمت فالنا تحكیما

وقد ذكر الجرجاني مفهوم الحكم ،)١(إذا جعل أمره إلیه ، والمحكم : المنسوب إلى الحكمة، ... "

اصطالحا بقوله : " الحكم : وضع الشيء في موضعه، وقیل : هو ما له عاقبة محمودة ، الحكم 

ومنه یتبین مفهوم الحكم ،)٢(كلفین "الشرعي : عبارة عن حكم اهللا تعالى المتعلق بأفعال الم

سبب والجزاء .لاالصطالحي الذي یربط بین مفهوم ا

فله ارتباط مع مفهوم الحكم قال ابن منظور : " القضاء : الحكم )قضى(ما داللة الفعل أ

واصله قضاي النه من قضیت... والقاضي : معناه في اللغة القاطع لألمور بین الناس ، وقضى 

ان داللة الفعل  نمن هذا یتبی،)٣(ا : كما تقول أمر األمیر ... والقضایا األحكام .. "األمیر قاضی

في معنى الفصل والحزم ومعنى االنقطاع في الشيء وتمامه سواء في إصدار الحكم قوال أو 

التطبیق العملي والجزائي فعال الذي یكشف عن سمت في األسس القضائیة لذا " قال أئمة الشرع 

ع الخصومة أو قول ملزم صدر عن والیة عامة.. وقضى علیه: أماته، وقضى :القضاء قط

وذكر أبو هالل ،)٤(وطره: أتمه وبلغه، وقضى عهدا : أوصاه وأنفذه، وقضى إلیه : أنهاه "

العسكري في التمایز الداللي بینهما جمالیة التعبیر فـ" القضاء یقتضي فصل الحكم على التمام 

قطع عمله ومنه قوله تعالى :(ثم قضى أجال) أي فصل الحكم به ... من قولك قضاه إذا أتمه و 

م یقتضي المنع عن الخصومة من قولك أحكمته إذا منعته قال الشاعر:كوالح

.)٥(بني حنیفة احكموا سفهاءكم        اني أخاف علیكم أن اغضبا ...."ا

یتعلق به من وقد فصل العلماء القدماء في كتبهم الفقهیة الحدیث عن القضاء وما

المیة " وفیه فضل عظیم لمن قوي سمباحث فقهیة تفصیلة الن القضاء من وظائف الخالفة اإل

على القیام به واداء الحق فیه، ولذلك جعل اهللا فیه أجرا مع الخطا واسقط عنه حكم خطا والن 

صالحا بین فیه أمرا بالمعروف ونصرة المظلوم واداء الحق إلى مستحقه وردا للظالم عن ظلمه وإ 

الناس وتخلیصا لبعضهم من بعض وذلك من أبواب القرب ولذلك تواله النبي صلى اهللا علیه 

وسلم واألنبیاء قبله فكانوا یحكمون ألممهم وبعث علیا إلى الیمن قاضیا وبعث أیضا معاذا قاضیا 
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تي بینها ومما یجلب النظر إلى إعمال الفكر المعاصر والبعد الحضاري موضوع الحصانة ال،)٦("

صیة التي یتمتع بها القاضي، خالشرع لحمایة القضاء الشرعي ومن یتمثل به أي الحصانة الش

وقبل البحث في هذا الجانب یمكن أن نقدم مفهوم حصانة القضاء الشرعي الذاتیة.

لمحور األول : حصانة القضاء الشرعي الذاتیةا
عي؟ ، ویمكـن اإلجابـة عـن مثـل السؤال الـذي یثـار هنـا كیـف نفهـم حصـانة القضـاء الشـر و 

فكریـة والثقافیـة واالهتمـام بالجانـب اإلعالمـي الـذي أساسـه لهذا السؤال إذا أدركنا أهمیة الحصانة ا

 ٤٩ســورة المائــدة/)وان احكــم بیــنهم بمــا انــزل اهللا(الخــوف مــن اهللا تعــالى والخشــیة لــذا قــال تعــالى: 

،إذ نلحـــظ حصـــانة  ٥٨ســـورة النســاء/)لعــدلوٕاذا حكمــتم بـــین النــاس أن تحكمـــوا با(،وقــال تعـــالى: 

حفـــظ القـــران للقضـــاء بنزولـــه باألحكـــام وهـــذا یقتضـــي الحكـــم بالعـــدل وهـــو مقصـــد شـــرعي، وكـــذلك 

حصــانة رفعــة القضــاء وأهمیتــه فــي حیــاة المكلفــین لــذا قــال (بالعــدل) وهــذا یحقــق أركــان القضــاء : 

ویمكن ان نلحظ ذلك فیما یأتي :،)٧(الحاكم والحكم والمحكوم به والمحكوم علیه والمحكوم له

اء الشرعي ضأوال : حصانة رفعة العقل في الق
إن المتأمــل الول كلمــة نزلــت مــن القــران الكــریم وهــي اقــرا یجــد فضــیلة الــوحي فــي تكــریم 

اإلنســانیة ، وهــو یــدل علــى اثــر الشــریعة فــي ســلوك اإلنســان الن الشــریعة اإلســالمیة تتضــمن مــا 

ان عـن سـمن األحكام فـي القـران الكـریم والسـنة النبویـة إذ بهمـا یرقـى اإلنشرع اهللا عز وجل لعباده 

الهــوى والضــالل إلــى درجــات الســعادة واالطمئنــان ، والبــد أن نعــرف أهــم مــا یمیــز الشــریعة التــي 

ارتضاها اهللا سبحانه وتعالى دینا ومنهجا لحیاتنا من غیرها الن " أهم هذه الخصـائص كونهـا مـن 

هــا دنیــوي وأخــروي وأنهــا عامــة فــي المكــان والزمــان شــاملة لجمیــع شــوون الحیــاة اهللا وان الجــزاء فی

إنهــا صــفات الكامــل فــي المنظــور اإلنســاني للقضــاء الشــرعي تتمــایز مــن األحكــام الوضــعیة ،)٨("

التــي یحــدها العقــل البشــري ،ومــن ســمات القضــاء الشــرعي جعــل النــاس أمــام القضــاء سواســیة الن 

خلقنـاكم  االنـاس انـا یـا أیهـ(كما بین ذلك القران الكریم في قولـه تعـالى: معیار التفاضل هو التقوى

،أي ١٣سورة الحجرات/)من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا اتقاكم

دون معاییر أخرى من اللون أو الجنس، ومن هنا ینشا القانون التربوي عند اإلنسـان الـذي أساسـه 

وفي هذا كلـه اعظـم ضـمان لحسـن تطبیـق القـانون اإلسـالمي مـن الجمیـع وعـدم الخـروج اإلیمان " 

علیه ولو مع القدرة على هذا الخروج ، أما القوانین الوضـعیة فإنهـا ال تبلـغ مبلـغ الشـریعة فـي هـذه 

الناحیة أبدا إذ لیس لها مثل سلطانها على النفوس وال مقدار احترام وهیبة الناس لهـا ومـن ثـم فـان 

نـا نشـا المجتمـع اإلسـالمي هومـن ،)٩(نفوس تجرا على مخالفة القانون الوضعي كلما اسـتطاعت "ال

متأثرا بالكلمة وفیها حصانة العقل كمـا  یظهـر جلیـا فـي التـدرج القرآنـي فـي تحـریم الخمـر كمـا هـو 
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ا یهـیـا أ(معروف من السؤال عنها إلى التحریم وقت الصالة إلى التحریم النهائي في قوله تعـالى : 

ن عمـــل الشـــیطان فـــاجتنبوه لعلكـــم مـــالـــذین آمنـــوا إنمـــا الخمـــر والمیســـر واألنصـــاب واالزالم رجـــس 

التـي تظهـر هیبـة القضـاء الشـرعي واثـر الشـریعة )فـاجتنبوه(، إنهـا كلمـة ٩٠ة/ سورة المائد)تفلحون

قطـع  في سلوك اإلنسان ومدى استعداد الفرد على استماع األمر وتطبیقه ، فلم تحتج الشریعة فـي

األمــوال وتشــجیع النــاس علــى تركهــا او دابــر مثــل هــذه الكبیــرة إلــى الكثیــر مــن اإلعــالم او صــرف

اإلكثار من ذكر المفاسد االجتماعیة والصحیة كما تفعل المجتمعات التي ال تدین بالشریعة الغراء 

ن عـــن الن النفـــوس خاویـــة مـــن اإلیمـــان ونـــور الطاعـــة، الن" الشـــریعة إنمـــا جـــاءت لتخـــرج المكلفـــی

.)١٠(دواعي أهوائهم حتى یكونوا عبادا هللا"

ثانیا : حصانة اإلحاطة التي تدعو إلى التسلیم والطاعة
إن الشریعة شاملة لحیاة اإلنسان فالقضاء الشرعي عند إقامة الحدود یحفظ المجتمع من 

تسول له هذه األمراض فإقامة الحد على الجاني یحفظ أرواح اآلخرین ویدخل الهیبة على كل من

اب وهو یؤمن الجانب االجتماعي ، وحفظ سنفسه عمل اإلجرام ، وكذلك حد الزنى في حفظ األن

األموال یعد حصانة اقتصادیة في حیاة الفرد في تطبیق حد السرقة واكل الربا والرشوة والسحت 

نجد والمیسر في الكبائر،ومن جهة أخرى فتح باب المسارعة إلى الخیر واإلنفاق والصدقة بل 

كثیرا من الكفارات تتعلق بالمال واإلنفاق وهذا تنظیم حضاري شامل لتنظیم حیاة المكلفین وغیرهم 

خالف ما قصد الشارع،والن د "والمطلوب من المكلف أن یجري على ذلك أفعاله وان ال یقص

.)١١(المكلف خلق لعبادة اهللا وذلك راجع إلى العمل على وفق القصد في الوضع الشرعیة"

ثالثا : حصانة إعالمیة
، فقد ١٥٩سورة آل عمران/)وشاورهم في األمر(الى : عوذلك بإقرار مبدا الشورى لقوله ت

خاطب الحق سبحانه نبیه المصطفى محمد علیه الصالة والسالم ان یشاور أصحابه الكرام تعلیما 

كیة لعقولهم ولتكون لهم وٕاقرارا لهذه الفضیلة القرآنیة واشاعت المعروف من خالل تطبیقها وتز 

تشریفا لمن بعدهم من المؤمنین أن یحتكموا إلى مبدا الشورى ، وقد ثبت في الهدي النبوي آثار 

مباركة في تطبیق الشورى عملیا كما في یوم بدر ویوم أحد ویوم الخندق وغیرها ، لما في ذلك 

ي والحكمة ومن فیه من المصلحة العامة وتحقیق المنافع التي یظهر من خاللها فضل أهل الرأ

عما ا عالمات الصالح ، ولیس هذا فحسب بل جاء البیان القرآني یخاطب المكلفین أن ال یغفلو 

وال یزیغوا عن الحق إنها الحصانة القرآنیة لالمة ومنهم القاضي ا فیه تنظیم أمورهم حتى ال یضلو 

لیه الصالة والسالم أمان ، الن وجود النبي ع٣٨سورة الشورى/)وامرهم شورى بینهم(قال تعالى : 

لیف ورسالة فإذا انتقل ترك لهم هذا المنهج المستقیم   .كوحصانة لسلوكهم النه صاحب ت
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ابعا : حصانة كمالیةر
من مفاهیم الحصانة أنها تدل على الكمال الذي یرفعها ویزكیها عن النقص او النقائض 

اإلحاطة بالكلیات والجزئیات ،" ه ال یمكنالتي تعتري العقل البشري المشرع لإلحكام الوضعیة النه

ك ان التشریع اإلسالمي ارتفع إلى أعلى مستوى من العدالة والمساواة في نظرته لواوضح من ذ

إلى األفراد وان اختلفوا في الجنس واللون واللغة وغیر ذلك وطبق هذا المبدأ فعال في واقع 

یر الداخلي السلیم الذي یبرز صفاء العقیدة فاألحكام لها حصانتها من جانب التفك،)١٢(الحیاة"

وبیان ما یتعلق بها من التنظیم العامة لكل شيء،ومن منظور آخر فهي وعظ عملي عند الفرد

ألنها ثمرة اإلیمان فهي لیست مجرد أحكام وانما هي وعظ وارشاد وتهذیب إلقرار لمبدأ الثواب 

  والعقاب .

امسا : حصانة مركزیة القضاء خ
اإلحاطة هذا ما یعرف الیوم و ة األحكام التي تحقق المثالیة العلیا تدل على الشمول واقعی

وفق برامج او خطط سنویة، وخاصة ما یتعلق بأصحاب األعمال ة باألنظمة االجتماعیة التنظیمی

الن المنهج اإلسالمي یتجلى بصفة المثالیة والواقعیة التي " تجعل الفرد والجماعة في حالة حركة 

توى المثالي الرفیع الذي ترغب فیه سائیة دائمة صعودا إلى الصورة المثلى للحیاة لبلوغ المارتق

نصوص الكتاب والسنة وتدعو إلیه، وكفى بذلك ثمرة عظمى یتعذر أن یوجد لها نظیر على 

.)١٣(صعید األنظمة البشریة بوجه عام"

سادسا: حصانة معرفیة 
معان یجمعها اإلیمان وهي أحكام تتعلق بالعقیدة وردت األحكام في القران الكریم وفق

ألحكام االعتقادیة ، واألحكام األخالقیة التي ترسي ثوابت الفطرة اإلنسانیة من القیم  اوتسمى 

والفضائل التربویة من اجل التخلي عن السیئ والتحلي باألحسن ،واألحكام التي تتعلق باألقوال 

العملیة في موضوع الفقه التي یجمعها فقه العبادات وفقه واألفعال باعتبار المكلف هي األحكام

أما السنة النبویة فهي مكملة لما في القران او مبینة او مفصلة له مثال ذلك ،)١٤( المعامالت

مقدار الزكاة ومقدار المال المسروق ، او ما ورد مطلقا وقیدته السنة مثل قطع ید السارق جاءت 

اء للجراد ن، أو أن ترد عامة مثل تحریم المیتة وبینت السنة االستثمطلقة وقیدتها السنة بالرسغ 

والسمك وغیرها ، فعلى من تولى القضاء أن ینتبه إلى كل ذلك وهو مبثوث في الكتب الفقهیة 

واألسالیب العربیة والبالغیة في مصادرها، لذا قسم الفقهاء األحكام إلى جرائم الحدود مثل الزنا 
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وجرائم القصاص وهي االعتداء على النفس او جزء من األعضاء، والقذف وشرب الخمر ،

وجرائم التعزیر أي األدب والزجر على الكالم الفاحش والفسق والشتم .

إلعداد والتنظیم الداخلي للقاضي)(المحور الثاني : حصانة القاضيا
أهم  ن الوقوف عند الكتب الفقهیة نجد باب القضاء واسع المباحث ، ویمكن أن نجدا

ئل :امس)ثالث(المعطیات الفقهیة المعاصرة من خالل 

لمسالة األولى : الحصانة الشخصیة للقاضي (شروط القاضي واداب الكاتب) .ا

سلوك القاضي ورزقه).(المسالة الثانیة : الحصانة االجتماعیة واألخالقیة واالقتصادیة 

القاضي) . المسالة الثالثة : الحصانة الذاتیة القضائیة (استقالل 

  اضيقلمسالة األولى : الحصانة الشخصیة للا
ي ما یعرف عند الفقهاء بشروط القاضي وهي شروط من تتوفر فیه مؤهالت الجلوس أ

لمجلس القضاء وهو في المفهوم المعاصر نعده من التمایز الوظیفي واإلداري بل إن الوظائف 

مسلم مكلف (الذي یجمعها أن یكون القاضي: الحیویة والمهمة ال تكون إال الهل الخبرة والعلم ،و 

وفیها تأمل حضاري معاصر لواقع القضاء ،)١٥()دل سمع بصیر ناطق كاف مجتهدعحر ذكر 

الشرعي ومن یمثله وهو األفق الفقهي المفتوح لمن أحاط بهذه الصفات الفقهیة، والسؤال الذي 

أقوال الفقهاء ى قاضي ؟،وبالنظر إلیدعو إلى المعرفة والبیان : ما هي العلة التي حدت شروط ال

شافیة ، فأول الشروط وأهمها أن یكون مسلما وهو شرط ال یدل على التعصب جابةإالقدماء نجد 

او األحادیة في الفهم كما قد یتبادر إلى الفهم السقیم الن العلة التي وضعت هذا الشرط في 

یحتاج إلى إیمان " ثم إن القاضي مقدمتها هي فصل األحكام وقطع دابر الهوى من النفوس وهذا

ریعة اإلسالمیة وهي دین وتطبیق الدین یحتاج إلى إیمان به من قبل من شیطبق أحكام ال

،ثم تتبعها بقیة الشروط بثوابتها العلمیة التي تبین أثرها في القاضي، والعلة في كونه )١٦(یطبقه.."

في كونه حرا الن الرقیق ال یولى لنقص مكلفا معیار العقل والتدبر في عواقب األمور، والعلة 

ا كونه ذكرا الن هناك حاالت خاص بالنساء في فطرتها وان عاطفتها اسبق من مشهادة، وا

التفكیر البعید واالستنباط مع أنهن ناقصات عقل ودین و كذلك أمر المخالطة مع الرجال والشهود 

یعني إال یولى فاسقا لعدم الثقة من مقتضیات القضاء وهو محرم على المرأة ،واما كونه عدل 

بقوله وكما ذكر صاحب مغني المحتاج " والنه ممنوع من النظر في مال ولده مع وفور شفقته 

هذا من جانب وهناك معیار معنوي تربوي فالعدالة "عند ،)١٧(فنظره في أمر العامة أولى بالمنع "

،)١٨(الترفع عما یقدح في المروءة "الفقهاء االمتناع عن الكبائر وعدم اإلصرار على الصغائر و 

یعا وبصیرا اي فال یولى األصم وال األعمى لصعوبة إصدار األحكام والتمایز بین مواما كونه س
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الخصوم ، واما كونه ناطقا فال یولى األخرس لعجزه عن تنفیذ األحكام ، واما كونه كاف أي 

ي واما المجتهد فهذا شرط ذات اعتبار فالقدرة للقیام بأمور القضاء أي یجنب المغفل والمعلول ، 

ضي شخصیا أي فال یصح للقضاء الجاهل باألحكام الشرعیة، وهذا هو اإلعداد النفسي اإعداد الق

واالجتماعي وكذلك المقلد التصح والیته للقضاء،وكذلك شرط الكتابة والعلم وهي صفة حضاریة 

.)١٩(معاصرة

للحصانة الشخصیة للقاضي وهي :ویمكن أن نسجل أهم المعطیات الحضاریة

لتي لها أثرها في تكوین الشخصیة القضائیة أي إعداد صفات القضاء اأوال : الحصانة 

المعاصر ، فقد تكون هناك مؤهالت فطریة تبرز على اإلنسان تحتاج إلى تمرس واختبار ، وهذا 

ظیریة تعتمد على المقابلة یحتاج إلى إعداد مراكز او معهد یعتمد على مرحلتین المرحلة األولى تن

واألسئلة الفكریة واالختبارات العقلیة التي تكشف عن ذكاء المتقدم ، والمرحلة الثانیة تطبیقیة 

تعتمد على وضع مناهج متنوعة الثقافة منها األسالیب البالغیة وأسالیب اللغة العربیة والقضایا 

االجتماعیة ومدخل علم النفس وغیرها من علوم العصر .

في شخصیة القاضي المعاصر لمن الشروط التي تعد من التكمیع  ان هذا ال یمنالإ

تعتمد على حركاته وملبسه وطبیعة خروجه من بیته إلى مجلس الحكم فانه یخرج بسكینة ووقار ، 

وعلیه ان یتفقد نفسه وأحوالها من جوع وعطش وغضب النها تكره في القضاء، أما ملبسه وسمته 

حد ،وهناك مسائل تهذیبیة  كإظهار الخشوع والتواضع بان یكون كثیر الصمت فال یشاركه فیه أ

) ٢٠(قلیل الكالم والحركات واإلشارات ،مع حسن التصرف مع الخصوم التي لها ضوابطها وآدابها 

.

التي تعتمد على إبراز التجارب القضائیة وطرق معالجة ة ثانیا : إعداد البرامج التعلیمی

المرئیات والسمعیات بابها ونتائجها اعتمادا على األجهزة الحدیثة منالمشاكل من حیث أس

وتحفظ في كتاب او منشورات، وهذا ما أشار إلیه الفقهاء في علم القاضي وطرق اإلثبات 

والتفصیل في هذا الباب إال ان الفقه المعاصر في العلم الحاصل یكون عن طریق المشاهدة 

.)٢١(واالعتماد على أخبار التواتر

العداد القضاة من الناحیة االجتماعیة وهي ثالثا : االعتماد على أصحاب الخبرة العالیة

تهیئة أساسها التتطلع على القضایا االجتماعیة وما یتعلق بحیاة الناس او إنشاء موسوعة 

اجتماعیة قضائیة، یتبعه التهئیة النفسیة التي تعتمد على تفهم الناس لقلع جذور األمراض 

معاصر حتى نجد الكفاءات القضائیة واالنحراف واسباب ذلك، وجعل برامج اختباریة للقاضي ال

وفق المنظور الفقهي الحضاري ومطابقا لما أرساه أهل العلم في مصنفاتهم من الصفات القویمة 

التي یتفاضل بها الناس إذ " ینبغي أن یكون الحاكم قویا من غیر عنف، لینا من غیر ضعف 

لیما متأنیا ذا فطنة ویتقظ حالقوي في باطله وال ییاس الضعیف من عدله،ویكون ع حتى ال یطم
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من غفلة وال یخدع لعزة صحیح السمع والبصر عالما بلغات أهل والیته، عفیفا ورعا نزها ى ال یؤت

.)٢٢(بعیدا عن الطمع صدوق اللهجة ذا رأي ومشـورة"

رابعا : آداب الكاتب أو ما یعرف بصفات الكاتب عند القاضي وهو أن یكون مسلما في 

ى ما یكتب لذا اشترط الفقهاء العدالة فیه، وكذلك أن یكون حافظا ذكیا، وهذا لالشهادة مؤتمنا ع

یفتح أهلیة التنافس في العلم مع وفور الجانب التفكیري واستخدام التأمل، وان یكون مطلعا على 

بعض أبواب الفقه دفعا للخداع والمكر،یتبع هذا حسن وجودة الخط النه من باب حفظ الحقوق 

جمیل عبارة القدماء ان یكون ملما بالریاضیات، وعبارة أخرى لها مفهومها واثباتها، ومن 

لغتهما فال بد ممن یطلعه ف الحضاري " یفسر للقاضي لغة المتخاصمین الن القاضي قد ال یعر 

ومع هذا یشهد شاهدین الجل التوثیق والحفظ .  ،)٢٣(على ذلك " أي ان یكون مترجما بل متقنا

لحصانة االجتماعیة واألخالقیة واالقتصادیةالمسالة الثانیة : ا
سلوك القاضي ورزقه)،وقد تكلم الفقهـاء عـن ذلـك ومنـه منعـه مـن أعمـال (ي ما یعرف بـ أ

التجــارة أي یكــره لــه البیــع والشــراء خــوف المحابــاة وكــذلك حتــى ال یكــون بینــه وبــین النــاس ذریعــة 

ي مهیبا وقورا بعیدا عما یثلم المروءة، وال ضالمعاملة التي تذهب بالحقوق فـ " ینبغي ان یكون القا

یلیـق بالقضــاة المداخلــة والعالقــات مــع النــاس حتــى ال یتـأثر بهــا فیحــابي فــي قضــائه مــن اجلهــا... 

وكـــــذلك علیـــــه ان یكـــــون كالمـــــه مـــــن النـــــوع العـــــالي الخـــــالي مـــــن الغلظـــــة والفحـــــش او االســـــتهزاء 

، والعلـة ان التنظیمـي الشخصـي للقاضـي هوكـل هـذا یعـد مـن الفقـ،)٢٤(واالستعالء علـى اآلخـرین "

القضـــاء الشـــرعي یحتـــاج إلـــى صـــفاء الفكـــر وبعـــد النظـــر فـــي األمـــور كلهـــا بـــل یحتـــاج إلـــى إدامـــة 

االطالع على كتب الفقه وربط الواقع المعاصر والقضـایا بمـا یبـرز القضـاء فـي ثوبـه الجدیـد الـذي 

دلیل المعاصـر أمـر حضـاري وبنـاء یعتمد على الموروث الفقهي ولكـن اخـتالف نظـر الفقیـه الـى الـ

من أي یكـون القاضـي مشـتغال بعمـل ال یـؤثر علـى ع إنساني تدعو الیه الحیاة الیوم ، وهذا ال یمن

العمـــل األساســـي والمقـــدم وهـــو القضـــاء واألمـــور تقـــدر بحاجتهـــا أي بقـــدرها،اما حكـــم الهدیـــة فـــان 

لـى أخـذها مفسـدة او تغیـر حكـم او ع األصل قبولها ولكن عدم قبولها أولى اذا كان فیها او یترتب

ضیاع للحق، قـال المـاوردي:" ولـیس لمـن تقلـد القضـاء ان یقبـل هدیـة مـن خصـم وال مـن أحـد مـن 

.)٢٥(أهل عمله وان لم یكن له خصم النه قد یستدعیه فیما یلیه "

لمسالة الثالثة : الحصانة الذاتیة القضائیة ا
ما یعرفه الفقهاء وهو من اكثر الجوانب  هو ااستقالل القاضي)، هذ(و ما یعرف بـ ا

الحضاریة إلظهار الحصانة الذاتیة للقضاء الشرعي وهو یؤول الى البناء الفقهي للقاضي 

:)٢٦(المعاصـر، ونوجز ذلك في (خمسة) أمور
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األول : حصانة االستقالل الذاتي والفكري

إلیه، إذ یعد ود نوذلك یكون بعدم التدخل في شوون القاضي الن القضاء أمر مس

القضاء بالنسبة للقاضي من إقامة شعائر الدین وقربة إلى اهللا عز وجل وهذه اعظم أمانة في 

نصرة المظلوم وردع الظالم یبتغي القاضي بها األجر والثواب ، وعدم التدخل أولى حتى ال 

یتعرض إلى سخط اهللا ، وحتى تبرز شخصیته القضائیة .

ل إعالء أمر الشرعیةلثاني : حصانة تربویة من اجا

وذلك یعتمد على تعظیم شان األحكام وٕاظهار هیبة القضاء أي یبقى القاضي ملزما 

بالشرعیة التي تجعله مستقال وحرا في إصداره الحكم حسب اجتهاده، وهذا ما یعرف باستقالل 

نه یستقیل فا هالقاضي، وعلیه یترتب تبعیة ولي األمر لحكم القاضي وٕاال فالقاضي إذا فقد استقالل

من اجل الحق والعدالة فیكون بعیدا عن أهل النفوذ والسلطان .

لثالث : حصانة نفسیةا

من مفاهیم الحصانة المعاصرة المطاوعة النفسیة في حسن االستماع من اآلخرین الن 

من إرشاده واالستماع إلى أهل العلم والفضل حوله من البطانة ع استقالل القاضي ال یمن

الحق یعلو وال یعلى علیه ، وكذلك من واجب الخلیفة أن یراقب القاضي النه نائب  نالالصالحة 

الخلیفة وال تعارض في ذلك،وٕاظهار المساندة للقاضي قوال وفعال من قبل رئیس الدولة والحكومة 

وهو ما یعرف الیوم بـ (التنظیم اإلداري) ،)٢٧(واإلعالن عن معاقبة كل من یحاول التأثیر علیه 

المنسق في القضاء الشرعي، ومنها المشاورة قبل إصدار الحكم حتى ینتفع من أراء )عالمياإل(و

واجعل (وحجج من حوله قبل ان یصدر حكمه تأكیدا لما یعلمه ویعرفه، ومنه نجد قوله تعالى: 

، حیث  جاء ٣٢- ٢٩سورة طه/)لي وزیرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري

وسى علیه السالم غیر مقتصر" على مجرد الوزارة حتى قرنها بشد أزره واشراكه في طلب الكلیم م

.)٢٨(أمره ... الن الملك یقوى بوزیره كقوة البدن بالظهر" 
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لرابعة : حصانة سیادة القانونا

وهي حصانة تبین رفعة ومكانة القضاء الذي یتمثل بأدب الخصوم في الكالم في مجلـس 

ســــتقالل القاضــــي أي ال یتكلمــــون إال بــــإذن القاضــــي یعنــــي إلغــــاء االنفــــراد ور اظــــالقضــــاء مــــن من

الشخصي في التكلم، ویسند إلى القاضـي األمـر بكتابـة الحكـم وتسـلیم نسـخة منـه إلـى المحكـوم لـه 

مع وجود ختم القاضي . )محضر(ویسمیه الفقهاء 

لخامسة : الحصانة القانونیةا

فاد من الحكـم علـى الغائـب لبعـد المكـان وهـو عنـد ا مستذوهي مركزیة القضاء ومكانته وه

الفقهــاء فــي ضــابط الغائــب المحكــوم علیــه " فتســمع البینــة علیــه حینئــذ ویحكــم علیــه بغیــر حضــوره 

وبغیــر نصــب وكیــل یتكــل عنــه لتعــذر الوصــول إلیــه كالغائــب وٕاال اتخــذ النــاس ذریعــة إلــى إبطــال 

.)٢٩( الحق "

الحصانة االجتماعیة (انة العصریة التي تمثلت بـ الحص رعد هذا كله یظهر لنا منظو ب

الحصانة اإلعالمیة الثقافیة للقاضي)، و (، وكذلك )والدولیة ویتبعها الجانب األخالقي والسلوكي

.)الحصانة القانونیة العلیا التي یظهر بها اثر القضاء في حیاة الناس(، و)الحصانة االقتصادیة(

)مجلس القضاء(: حصانة القضاء ثلمحور الثالا
ن المتأمل لهذا االمر یمكن ان یجد میزة لمجلس القضاء وهو جانـب مكـاني منظـور فیـه إ

)ثـــالث(فــي القضـــاء ومنـــه یظهــر اســـتقالل القاضـــي أیضــا ،والجـــل البیـــان یمكــن أن نقســـمها إلـــى 

مسائل:

.القضاء)  سالمسالة األولى : الحصانة الجغرافیة والعمرانیة(مستحبات مجل

لثانیة : حصانة الترشیح للقضاء (أهلیة القضاء وآدابه) .المسالة ا

.قضاء)لالمسالة الثالثة: حصانة القضاء في المحظورات(مكروهات ا

القضاء)  سلمسالة األولى : الحصانة الجغرافیة والعمرانیة(مستحبات مجلا
یــه اثــر ضــع الفقهــاء ضــوابط لمجلــس القضــاء منهــا الجانــب المعمــاري والبنــائي اذ یبــرز فو 

الجانـــب النفســـي، ومنهـــا مـــا یســـتحب فـــي مجلـــس القضـــاء وذلـــك ان " یكـــون مجلســـه فســـیحا بـــارزا 

والجوانـب الحضـاریة المعاصــرة ،)٣٠( ا "مصـونا مـن أذى حـر وبـرد الئقـا بالوقــت والقضـاء ال مسـجد

سعة المكان الن الضیق یتأذى منه الخصوم، والجانب النفسي في كونـه بـارزا لیعرفـه مـن  يتقتض

اده ولیكون معلما ظاهرا له جانبه المعماري یتبعه اختیار الموقع البنائي ، وكـذلك جوانـب الراحـة أر 

التقـــاء حـــر الصـــیف وبـــرد الشـــتاء وهـــو جانـــب نفســـي واضـــح ، وامـــا المســـجد فهـــو محـــل العبـــادة 
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والخشوع فیجب تخصیص مكان للقضاء لوجود اللغط واللغو وربما استدعى األمـر جلـب الحـائض 

  والكفار والدواب . والصبیان 

مـــا نجـــد مـــن مقـــدمات مجلـــس القضـــاء تنفـــذه ظـــاهرا ال باطنـــا وهـــذا مـــا یعـــرف بالقضـــاء ك

،التنفیـــذي ،الننـــا مـــأمورون باألخـــذ بظـــاهر األمـــر النـــه اجلـــب لحســـن الظـــن واهللا یتـــولى الســـرائر 

د او واألمــر اآلخــر هــو ان القضــاء یكــون بالبینــة والــدلیل الشــرعي القــاطع اســتبعادا ألي ظــن فاســ

أي عــدم االجتهــاد الــذاتي الفــردي إقــرارا للمرجعیــة الفكریــة المعاصــرة فــي هــذا الزمــان ،)٣١( احتمــال

ة كـالجمع ر النها أمور تتعلق بذمم الناس، ومن بدیع ما افاض العلماء به " مراعـاة العبـادات الظـاه

ن تســـتوفى واألعیـــاد والحـــج والجهـــاد مـــن تقصـــیر فیهـــا واخـــالل بشـــروطها فـــان حقـــوق اهللا أولـــى ا

هو من التوازن في شخصیة القاضي  . و )  ٣٢(وفروضه أحق أن تودى" 

لمسالة الثانیة : حصانة الترشیح للقضاء (أھلیة القضاء وآدابھ)ا
د إلیه تولي القضاء ؟،إن أمر تولي نالسؤال الذي یطرح هنا ماذا یترتب على من اسو 

بة من إنسان یغلبه الهوى، لذا اتفق الفقهاء القضاء لیس أمرا اعتباطیا أو اندفاعا عاطفیا او رغ

على ان من یتولى القضاء فعلیه ان یفصل بین المتخاصمین ، ویقمع الظالمین لنصرة 

المظلومین، وكذلك تنفیذ الوصایا والنظر في شوون األوقاف والحجر على السفهاء وامر المواریث 

حفظ أموالهم ، والجرحات والدماء وان ینظر في شوون األیتام والمجانین واقامة األوصیاء ل

واإلثبات وعقد نكاح النساء الالتي لیس لهن أولیاء ومنع التعدي على الطرقات واألفنیة العامة 

قامة الحدود وصالة الجمعة والعیدین إواما االختالف فكان في ،) ٣٣( ،هذا ما اتفق الفقهاء علیه

.) ٣٤(واموال الصدقات 

فهناك شروط تظهر آداب القضاء العامة التي تتمثل في هذا من جانب ومن جانب آخر

المشاورة وهذا یدل على مكانة اهل العلم والصالح وأهمیة حضورهم مجالس القضاء ، یتبعه 

ان یجلسهما بین یدیه ال عن یمینه وال عن  يالتسویة بین المتخاصمین في المجلس واإلقبال أ

شارة والخلوة وغیرها ،أما إجابة الدعوة فاذا كانت یساره وان یسوي بینهما في النظر والنطق واإل

عامة فال باس في إجابتها أما إذا كانت خاصة فال یجیبها دفعا للتهمة وسوء الظن وال یمنع ذلك 

من شهود الجنازة وعود المریض ، اما اآلداب الخاصة فهي تتعلق بمكان القضاء وصفاته 

ضي وحالته النفسیة وتزكیة الشهود ومصالحة ومعانو القاضي والكاتب والمترجم وصفات القا

.)٣٦(أدبار) خمسة عشوقد أوصلها أحد الفقهاء إلى (،)٣٥(الخصمین الن الصلح كله خیر
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  قضاء) للمسالة الثالثة: حصانة القضاء في المحظورات(مكروھات اا
اضبا او مما یتبعه أیضا الجانب النفسي في مجلس القضاء فیكره للقاضي كونه غو 

،)٣٧(وشدة الحزن والسرور وغلبة النوم"وكذلك المرض ومدافعة االخبثینعا او شبعانا مفرطا "جائ

وعند شدة الحر والبرد ، ومن محظورات القضاء ان یلقن احد الخصمین ما یضر اآلخر وال 

لیه إال  في الحدود النها تدرا بالشبهات، وال یجوز له ان یعارض الشاهد في ألفاظه بقصد إیهدیه 

رفه عن الشهادة النه یضر بالشهادة ، وال یجوز ان یصرخ في الشاهد او ینهره ، وان یكون ص

.)٣٨(قبول الشهادة بضوابطها من اجل العدالة وٕاظهار الحق 

واة المطلقة وهي من لبنات البناء القضائي مع ااما حصانة القضاء مع الخصوم فالمس

كة القاضي وافعاله تكون بمراعاة ودقة أي اما ان الخصموم ومنها األذن لهما بالدخول یتبعه حر 

یقوم لهما او ال یقوم وهو ما یدعو الى المهابة وكذلك مسالة االستماع الى الخصم حتى یثبت 

الحق فیظهر من هو الخصم ومن صاحب الحق،وقد ذكر الفقهاء طالقة الوجه لهما ورد السالم 

لم للسؤال عن حاجتهما وما الداعي ان سلما واذا جلس الخصم فله ان یسكت وانما یتك

لحضورهما، الن اقامة الحق یتتطلب االستماع إلیهم فإذا تكلم األول طالبه القاضي بالحجة 

والدلیل أما اآلخر فله الحق ان ینقض كالمه ولكن بالحجة والدلیل أیضا وهو ما یعرف في 

.)٣٩( وكل هذا یتبعه الشهود)لك بینةأ(القضاء بعبارة

یمكــن أن نســجل معطیــات الفقــه الحضــاري المعاصــر لمجلــس القضــاء،اذ نلحــظ  عــد هــذاب

هذا المنظور من خالل ثوابت مجلس القضاء المنعقد وهي : ثقافـة القاضـي ومعـه كاتبـه والمتـرجم 

ین بالفقه واألحكام، وكذلك االتزان النفسي للقاضي یتبعـه مظهـر القاضـي یوأهل العلم من المختص

المعماري من حیث البناء واختیار الموقع. ولبسه ، وكذلك الجانب

الخاتمة والنتائج
عد هذا المطاف بین كتب الفقهاء وأقولهم یمكن أن نسجل أهم النتائج :ب

الستعمال العربي لفظتي (حكم وقضى)، اصائص وممیزات القضاء الشرعي من خالل خ

الحصانة الفقهیة .وداللة االستعمال المعجمي الدقیق للمعاني الذي یكشف عن بعض أسس

یان مكانة القضاء الشرعي في حیاة المكلفین لشموله نواحي الحیاة العملیة إذ یحیط بكافة ب

حتكام إلى الشرع فهو من األصعدة المتنوعة وذلك یكون بادراك أسرار وعاقبة األحكام واال

امارات اإلیمان .

عة القضاء وٕاظهار هیبته وعدم ثر الحصانة األخالقیة والسلوكیة عند القاضي المعاصر لرفا

إغفال سیادة القضاء ،وهو یكشف عن سعة اطالع القاضي ومعرفته بالمشاكل النفسیة 

واالجتماعیة وفق رؤیة معاصر لألمراض هذا الزمان .
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اإلعالمیة للقاضي سواء تمثل في لبسه او رزقه او كاتبه او المترجم ، مع  ةیان الحصانب

ت التنافس للحصول على حصانة الترشیح في جانبي: أهلیة وجود مؤهالت الترشیح ومؤهال

القضاء واداب القضاة .

جود و ركزیة القضاء من جانب بناء شخصیة القاضي المستقلة وهذا یتبعه مركزیة المكان بم

حاث القضائیة تعتمد على بیان أسباب الضعف واالنحالل قبل بیان نتائجها وتقدیم بمركز لأل

و السنویة إلى مركز األبحاث القضائیة .اإلحصاءات الفصلیة أ

ائمة المصادر والمراجعق
ت (ألحكام السلطانیة والوالیات الدینیة : ألبي الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي ا.١

  م .١٩٧٨ - هـ ١٣٩٨ –لبنان -بیروت-، دار الكتب العلمیة)هـ٤٥٠

مد عبید الكبیسي ، مطابع أصول األحكام وطرق االستنباط في التشریع اإلسالمي: ا.د ح.٢

  م .٢٠٠٤- هـ١٤٢٥ - ٣ط/-دبي-ریةاالبیان التج

هـ ١٤٠٩ – ٣ط/ –لبنان –بیروت –صول الدعوة :د. عبد الكریم زیدان ، موسسة الرسالة أ.٣

  م .١٩٨٨ - 

–هـ)،دار الشؤون الثقافیة العامة ٨١٦لتعریفات : ألبي الحسن علي بن محمد الجرجاني (تا.٤

  . )د. ت( –بغداد 

 ٣ط/ –لبنان –بیروت –هـ)، دار اآلفاق ٣٩٥ت( فروق في اللغة : ألبي هالل العسكريلا.٥

  م . ١٩٧٩ –

هـ ١٤١٨ – ٤ط/ –لبنان –بیروت –الفقه اإلسالمي وادلته : د.وهبة الزحیلي ، دار الفكر .٦

  م .١٩٩٧ - 

 - قافةلفقه المیسر في العبادات والمعامالت : احمد عیسى عاشور، منشورات مكتبة دار الثا.٧

  .)د.ت(

- هـ ١٣٨٤ - القاهرة - محمد سالم مدكور، دار النهضة العربیة:لقضاء في اإلسالم ا.٨

  م .١٩٦٤

هـ) ، ٦٤٢ت(تاب أدب القضاء: للقاضي شهاب الدین أبي إسحاق بن عبد اهللا الهمذانيك.٩

  م .  ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ –بغداد –مطبعة الرشاد –تحقیق : د. محي هالل السرحان 

إعداد :د.عدنان درویش، محمد المصري، ،هـ)١٠٩٤ي البقاء أیوب الكفوي (تلكلیات : ألبا.١٠

  م . ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩ -٢ط/ –لبنان –بیروت –موسسة الرسالة 

–بیروت –لسان العرب : لإلمام أبي الفضل جمال الدین محمد ابن منظور ، دار صادر .١١

  د.ت) .( – ١ط/ –لبنان 
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-بیروت -الةس. عبد الكریم زیدان ، مؤسسة الر لمدخل لدراسة الشریعة اإلسالمیة : دا.١٢

  م .١٩٨٩ -هـ -١٤١ - ١١ط/

غني المحتاج الى معرفة معاني ألفاظ المنهاج : للشیخ شمس الدین محمد بن الخطیب م.١٣

دار  –الشربیني على متن منهاج الطالبین لإلمام أبي زكریا النووي ، اعتنى به: محمد خلیل 

  م .٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥ - ٢ط/ –لبنان -المعرفة

لى متن المقنع لالمامین : موفق الدین وشمس الدین ابني قدامة ، علمغني والشرح الكبیر ا.١٤

  م .١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ - ١ط/ - لبنان–بیروت  - دار الفكر

–هـ) ، تحقیق : عبد السالم هارون ٣٩٥مقاییس اللغة : ألبي الحسین احمد بن فارس (ت.١٥

  م . ١٨٧٩ –مصر  –دار الفكر 

 - ١ط/ –بغداد -لكریم زیدان ،مطبعة العانيافي الشرعیة اإلسالمیة : د. عبد ظام القضاء ن.١٦

  م .١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤

 - األردن –عمان –النظم اإلسالمیة : د. منیر حمید البیاتي، دار البشیر للنشر والتوزیع .١٧

م . ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ – ١ط/

ى به : الشیخ هـ)، اعتن٧٩٠لموافقات في أصول الشریعة: ألبي إسحاق الشاطبي (ت ا.١٨

م .٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢ - ٥ط/ –لبنان –بیروت –المعرفة  ردا - إبراهیم رمضان

الھوامش
  . ٩١/ ٢مقاییس اللغة : ) ١(

  . ٥٥التعریفات/ ) ٢(

  . ١٣١/ ١٢لسان العرب: ) ٣(

  . ٧٠٥الكلیات/ ) ٤(

  . ١٨٥-١٨٤/ الفروق في اللغة ) ٥(

  .١١/٣٧٤ن :مامیالمغني والشرح الكبیر على متن المقنع لأل) ٦(

  . ١٨) ینظر القضاء في اإلسالم / ٧(

  . ٣٥) المدخل لدراسة الشریعة اإلسالمیة /٨(

  . ٣٧) المصدر نفسه /٩(

  . ٣٥١/ ٢الموافقات في أصول الشرعیة: ) ١٠(

  . ٦١٣/ ٢المصدر نفسه :) ١١(

  . ٤٨د الكریم زیدان/بأصول الدعوة د ع) ١٢(

  . ١٩النظم اإلسالمیة/ ) ١٣(

  . ٤٩-٤٨ظر أصول األحكام وطرق االستنباط في التشریع اإلسالمي / ین) ١٤(

  . ٤/٤٩٧ینظر مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج : ) ١٥(



معن توفیق دحام

٣٥

  . ٢٦نظام القضاء في الشریعة اإلسالمیة/ ) ١٦(

  . ٥٠٢/ ٤ینظر مغني المحتاج :) ١٧(

   ٢٨) نظام القضاء في الشریعة اإلسالمیة /١٨(

  .  ٢٩٧تاب أدب القضاء/ ) ینظر ك١٩.(

  . ١٦٥- ١٦٤أدب القضاء/ ب ) ینظر كتا٢٠(

  . ٥٩٥٢-٥٩٤٩/ ٨، ینظر الفقه اإلسالمي وادلته:١٨٣/ ١) ینظر المصدر نفسه:٢١(

  . ٣٨٦/ ١١ن:) المغني والشرح الكبیر على متن المقنع لألمامی٢٢( 

  . ٤/٥١٩مغني المحتاج : ر) ینظ٢٣(

  . ٦٥سالمیة/ نظام القضاء في الشریعة اإل) ٢٤(

  . ٧٥) األحكام السلطانیة والوالیات الدینیة/ ٢٥(

  . ٧٥-٧١) الجل االطالع  ینظر نظام القضاء في الشریعة اإلسالمیة/ ٢٦(

  . ٢٢) ینظر نظام القضاء في الشریعة اإلسالمیة/ ٢٧(

  . ٢٤الیات الدینیة /و ألحكام السلطانیة وال) ا٢٨(

  . ٤/٥٥٢) مغني المحتاج:٢٩(

  .   ٣٧- ٣٦، ینظر الفقه المیسر في العبادات والمعامالت /  ٥٢١/ ٤ر مغني المحتاج:ینظ )٣٠(

  . ٥٣١- ٥٣٠/ ٤ینظر مغني المحتاج : )٣١(

  . ٨٣األحكام السلطانیة والوالیات الدینیة/ )٣٢(

  . ٨/٥٩٣٠) ینظر الفقه اإلسالمي وادلته :٣٣(

  . ٨/٥٩٣١المصدر نفسه:) ٣٤(

  . ٥٩٦٤-٨/٥٩٥٦سالمي وادلته: ) ینظر تفصیل ذلك الفقه اإل٣٥(

وما بعدها .  ٣١٧) ینظر كتاب أدب القضاء/ ٣٦(

  . ٥٢٢/ ٤)  ینظر مغني المحتاج :٣٧(

  . ٣٦٣-٣٦٢) ینظر الفقه المیسر في العبادات والمعامالت / ٣٨(

  . ٥٣٥-٥٣٤/ ٤) ینظر مغني المحتاج:٣٩(


